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Rusza Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa

5 października br. odbędzie się Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa. Jest to
pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które promuje zarówno działalność
organizacji pozarządowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego, jak
również współpracę między organizacjami pozarządowymi, a służbami
nadzorowanymi przez MSW. W ramach forum odbędą się m.in. debaty
publiczne, piknik edukacyjny oraz pokazy sprzętu specjalistycznego służb
nadzorowanych przez MSW.

Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa odbędzie się 5 października na terenie Kompleksu Klubu
Piłkarskiego Legia Warszawa (Pepsi Arena), w godz. 10.00 – 17.00.

W ramach Obywatelskiego Forum Bezpieczeństwa odbędą się m.in. debaty publiczne w trzech
obszarach.

Pierwsza debata pod tytułem „Wolność a odpowiedzialność” dotyczyć będzie m.in.  relacji między
wolnością, a odpowiedzialnością; prawami obywatelskimi, a bezpieczeństwem. Debatę poprowadzi 
red. Jolanta Erol  - TVP  Warszawa.

Druga debata pod tytułem „Sztuka społecznie zaangażowana” dotyczyć będzie m.in. możliwości
zaangażowania środowisk twórczych we wskazywaniu i kreowaniu zmian w edukacji szkolnej i
publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Debatę poprowadzi red. Magda Sakowska – TV Polsat.

Trzecia debata pod tytułem „Edukacja i współczesne zagrożenia” dotyczyć będzie zagrożeń i
edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz skutecznych sposobów reagowania i
przeciwdziałania tym zjawiskom. Debatę  poprowadzi insp. dr Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy
KGP.

Ponadto w programie zaplanowano także: piknik edukacyjny, program promocyjno - artystyczny,
prezentację działalności organizacji pozarządowych, wystawę prac artystów pn. „Sztuka społecznie
zaangażowana”, stoiska promocyjne z pokazem sprzętu specjalistycznego służb.

Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczania



przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych. 

Organizatorem Obywatelskiego Forum Bezpieczeństwa jest Fundacja „Oswoić stres”, która została
wyłoniona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie rozpisanego konkursu na realizację
tego przedsięwzięcia.

Uczestnikami forum są: organizacje pozarządowe, przedstawiciele jednostek samorządowych;
Mazowiecki Urząd Wojewódzki; służby nadzorowane przez MSW (policja – Komenda Głowna Policji,
Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu); Żandarmeria
Wojskowa; Urząd Miasta st. Warszawy; eksperci: m.in. rektorzy i kadra dydaktyczna wyższych
uczelni skupieni wokół Krajowej Rady Uczelni Wyższych (KRUW); Mazowiecki Kurator Oświaty,
filozofowie, socjolodzy, prawnicy, pedagodzy; studenci i mieszkańcy Warszawy.

Patronem medialnym jest TVP Warszawa, magazyny „W akcji”  i „Na ratunek” oraz portal
www.wywrota.pl. Do działań włączono również Program 1 Polskiego Radia - Lidera programu
„Razem bezpieczniej”.
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